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Γυμνάσιο  Κρόκου
2016-2017

Ομάδα  συμμετεχόντων 
Εκπαιδευτικοί:
 Κοντούλα Μαρια
 Καλώτα  Χιονία 
 Αθανασιάδου  Χρυσούλα 

Μαθητές :
23  μαθητές  της  Α  τάξης   

Μέθοδος  εργασίας 
Η πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος θα βασιστεί στην συνεργασία και την 
αυτενέργεια των μαθητών . Οι διερευνητικές αυτές προσεγγίσεις παράλληλα με 
πρακτικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών,  θα βοηθήσουν τους μαθητές να 
προβληματιστούν, να θέσουν στόχους, και να προσεγγίσουν με επιστημονικό τρόπο 
τις διαστάσεις του θέματος. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν τα στάδια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνουν: 
-Στις  πρώτες  συναντήσεις  θα  θέσουμε  το  θέμα  και  θα  συζητήσουμε από  
ποιούς  επιμέρους   τομείς  μπορεί  να  απαρτίζεται .
-αφού  οριστικοποιήσουμε  τα  υποθέματα  , οι  μαθητές  θα  επιλέξουν με  ποιά  θα  
ασχοληθούν
-Στην  συνέχεια  οργανώνονται  οι  ομάδες  ανάλογα  με  το  θέμα  που  θέλουν  να  
αναλάβουν για  την  υπόλοιπη χρονιά
-Στα  πλάισια  του  προγράμματος  θα  συμπεριληφθεί  και  η  συνεργασία  των  
εκπαιδευτικών  και  της  μαθητικής  ομάδας  με  την  πλατφόρμα  teachers4europe 
με  θέμα  την  «αειφορική  διαχείριση αλλά  και  το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  
τουριστική  αλλά  και  γενικά την  βιώσιμη  ανάπτυξη  των  λιμνών  σε  ευρωπαϊκό  
επίπεδο.

--Στα  πλάισια  του  προγράμματος  θα  συμπεριληφθεί  και  η  συνεργασία  των  
εκπαιδευτικών  και  της  μαθητικής  ομάδας  με  άλλα  ευρωπαϊκά  σχολεία  για  την  
υλοποίηση  προγράμματος  etwinning  θέμα  την  «Let’s the games  begin » με  
σκοπό  τις  δυνατότητες  ανάπτυξης  αθλητικού  αλλά  και  άλλου τουρισμού  που  
να  βασίζεται  στην  ύπαρξη  της  τεχνητής  λίμνης  Πολυφύτου  στην  περιφέρεια  
μας .
-Ορίζονται  οι  συναντήσεις  και  το  χρονοδιάγραμμα για  ολοκλήρωση  κάθε  
ενότητας  κάθε  υποθέματος
-Αναζήτηση- καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το θέμα από τις ομάδες με τη 
συμβολή των εκπαιδευτικών. 
-Λήψη  συνεντεύξεων  
-Επίσκεψη    σε  χώρους  αλλά  και  φορείς  που  σχετίζονται  με  την τουριστική  
αλλά  παράλληλα   αειφορική  ανάπτυξη  της  λίμνης  Πολυφύτου  για  μία  
πραγματικά  βιώσιμη  ανάπτυξη . Σκοπός  είναι  η  βιωματική  προσέγγιση  του  
θέματος  και  των  υποθεμάτων. 
-Αξιολόγηση, επεξεργασία και σύνθεση  του  υλικού.
-Προετοιμασία παρουσίασης του προγράμματος

Περιεχόμενα 
Στα  πλαίσια  υλοποίησης  του  παρόντος  έργου  -προγράμματος  θα  μελετήσουμε :
-Εισαγωγή  στις  μεγαλύτερες Ελληνικές  λίμνες  αλλά  και  στις  λίμνες  της  Δυτικής 
Μακεδονίας 
- την ιστορική  αναδρομή  από  το ποτάμι (Αλιάκμωνας )  μέχρι  την τεχνητή  λίμνη 
(Πολυφύτου)
-Φυσικά  Χαρακτηριστικά  της  λίμνης 
-Σύγκριση  με  άλλες  λίμνες  τεχνητές  ή  φυσικές  του  Ελληνικού  χώρου 
-Σύγκριση  της  λίμνης  Πολυφύτου(  πορείας   μέσα  στο  χρόνο , εξέλιξης της  αλλά  και  
συμβολή  της  στην  ανάπτυξη  της  τοπικής  και  εθνικής  οικονομίας)  σε  σχέση  με  άλλες  
τεχνητές  ή  φυσικές  λίμνες  του  Ελληνικού  χώρου .
-Δυνατότητες  τουριστικής  ανάπτυξης  στους  τομείς :

-Θρησκευτικός  τουρισμός
-Εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού
-Οικοτουρισμός – Βιώσιμη  ανάπτυξη
- Αθλητικός  τουρισμός
-Περιβαλλοντικά  μονοπάτια
-Ιαματικός  τουρισμός
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 -Δυνατότητες  ανάπτυξης  της  τοπικής  οικονομίας  που  να  βασίζετε  
στην  ορθή  διαχείριση  των  νερών  της  λίμνης –νέα  επαγγέλματα-νέες  
συνεργασίες 

 -Σύνδεση  της  γύρω  περιοχής  ώστε  να  κατασκευαστεί   ένα δίκτυο 
περιβαλλοντικών –αρχαιολογικών  και  γεωλογικών χώρων  με  σκοπό  
να  προσελκύσουμε  και  επιστημονικό  τουρισμό  από  ακαδημαϊκά  
ιδρύματα  της  Ελλάδας  αλλά  και  άλλων  χωρών .

 -Να  διερευνηθεί  η  δυνατότητα  ίδρυσης  ενός  Φορέα  Διαχείρισης  των  
δύο  τεχνητών  λιμνών  αλλά  και  του  ποταμού  Αλιάκμωνα 

 -Να  διερευνηθούν  οι  δυνατότητες  αλλά  και  οι  πιθανότητες  
σύνδεσης  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού  με  την  δημιουργία  
χιονοδρομικού  κέντρου  αλλά  και  κέντρου  αιωροπτερισμού   στα  
Καμβούνια .

 -Να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους μαθητές  να  αντιληφθούν  ότι  
μπορούν  ομάδες  πολιτών  να  δραστηριοποιηθούν  για  να  υλοποιήσουν  
οράματα  για  την  περιοχή  τους  , με  αρωγό  την  πολιτεία

Εισαγωγή 

1. Λίμνες  της Ελλάδας 
Τριχωνίδα

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα
Επιφάνεια: 95,840  km2

Μέγιστο μήκος: 18,100  m
Βάθος: 58 m
Υψόμετρο: 22 m

Βόλβη

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μακεδονία[Θεσσαλονίκη]
Επιφάνεια: 75,456 km2

Μέγιστο μήκος : 6,700 m
Βάθος : 23 m
Υψόμετρο: 55.128 m

Βεγορίτιδα
Γεωγραφικό   διαμέρισμα: Μακεδονία[Φλώρινα ,Πέλλα]
Επιφάνεια: 54,310 km2

Μέγιστο  μήκος : 14,800 m
Μέγιστο  πλάτος: 6,900 m
Βάθος : 60 m
Υψόμετρο: 540 m

Βιστωνίδα
Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θράκη [Ξάνθη , Ροδόπη]
Επιφάνεια: 45,030 km2

Μέγιστο μήκος: 12,450 m
Μέγιστο πλάτος : 7,000 m
Βάθος : 4 m
Υψόμετρο : 0, 1 m
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Κορώνεια

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]
Επιφάνεια: 42,823 km2

Μέγιστο μήκος : 10,750 m
Μέγιστο  πλάτος : 5,050 m
Βάθος: 1 m
Υψόμετρο : 100 m

Μικρή Πρέσπα

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μακεδονία [Φλώρινα ,Αλβανία]
Επιφάνεια: 42,541 km2

Μέγιστο μήκος: 15,300 m
Μέγιστο πλάτος : 6,500 m
Βάθος: 8, 4 m
Υψόμετρο: 850 m

Μεγάλη Πρέσπα

Γεωγραφικό  Διαμέρισμα :Μακεδονία[ Φλώρινα ,Αλβανία 
,Π.Γ.Δ.Μ]
Επιφάνεια: 39,400 km2

Μέγιστο Μήκος: 11,600 m
Μέγιστο  πλάτος : 6,100 m
Bάθος: 50 m
Υψόμετρο: 842 m

Ορεστιάδα (Καστοριάς)

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μακεδονία[ Καστοριά]
Επιφάνεια : 28,655 km2

Μέγιστο μήκος : 7,500 m
Μέγιστο πλάτος : 5,425 m
Bάθος : 9 m
Υψόμετρο: 630 m

Παμβώτιδα

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Ήπειρος
Επιφάνεια: 19,470 km2

Μέγιστο μήκος: 7,950 m
Μέγιστο πλάτος: 5,425 m
Βάθος: 11 m
Υψόμετρο: 470 m

Μία  ανασκόπηση  στις  
μεγαλύτερες λίμνες  της  Ευρώπης 
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Μεγαλύτερες  λίμνες  της  
Ευρώπης 

ΛΙΜΝΕΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ 
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ του ποταμού 
ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ
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Λίμνη Πολυφύτου  -Γενικές  πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λίμνη Πολυφύτου είναι τεχνητή λίμνη του ποταμού 
Αλιάκμονα, στο νομό Κοζάνης. Σχηματίστηκε το 1975, 
μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος στον 
ποταμό και καλύπτει έκταση 74 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. Διασχίζεται από την Υψηλή Γέφυρα 
Σερβίων και τη μικρότερη Γέφυρα Ρυμνίου. Η 
μεγαλύτερη έκταση της τεχνητής λίμνης (περίπου 70%) 
βρίσκεται στην επικράτεια του Δήμου Σερβίων-
Βελβεντού.

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
Στα νερά της λίμνης έχουν καταγραφεί 17 είδη ψαριών 

του γλυκού νερού, ενώ στο Δέλτα του ποταμού 
Αλιάκμονα απαντώνται και πολλά ευρύαλα είδη. Η 
περιοχή του ταμιευτήρα Αλιάκμονα είναι σημαντικός 
βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά, διότι τους 
προμηθεύει τροφή, φώλιασμα και καταφύγιο. Η 
περιοχή χρησιμοποιείται επιπλέον και από 
μεταναστευτικά είδη σαν χειμερινό καταφύγιο. 
Αναφέρονται επίσης αρκετά είδη ερπετών,ενώ σε ότι 
αφορά την πανίδα των θηλαστικών στη λίμνη και γύρω 
απ’ αυτήν, έχουν αναφερθεί 10 διαφορετικά είδη 
θηλαστικών.
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ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Κοντά στη λίμνη αναπτύσσονται εκτεταμένες καλλιέργειες που 

φτάνουν μέχρι τις όχθες της, ενώ μεγάλες εκτάσεις από 
λασπότοπους και υγρά λιβάδια αγκαλιάζουν περιμετρικά τις 
όχθες. Στα νερά αναπτύσσονται καλαμιές και βούρλα, ενώ σε 
κάποια σημεία υπάρχουν νούφαρα. Στις παρυφές των βουνών, ώς
τα 700 μ., ανάμεσα στους βοσκότοπους και τα χωράφια, 
απαντούν θάμνοι της μακίας βλάστησης, με κυρία είδη το 
πουρνάρι, το φιλλύκι, την κουμαριά, τον φράξο και την 
κουτσουπιά, ενώ λίγο πιο ψηλά απαντώνται δάση δρυός από 
πλατύφυλλη δρυ και τραχεία δρυ και μεικτά δάση με καστανιές 
και σφενδάμια. Στους χειμάρρους που καταλήγουν στη λίμνη 
δημιουργούνται παρόχθια δάση με πλατάνια, ιτιές και σκλήθρα, 
ενώ οι ασημόλευκες και τα ψηλά καβάκια υψώνονται ανάμεσα 
στα χωράφια. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν διάφορα όμορφα 
φυτά. 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Η λίμνη Πολυφύτου προσφέρει μια σειρά 
δραστηριοτήτων: ιχθυοπαραγωγικέςδιαδικασίες 
(ψάρεμα και ιχθυοκαλλιέργεια), αθλητικές 
δραστηριότητες (κωπηλασία), αναψυχή κ.α. Καλύπτει 
επίσης τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργήσιμων 
εδαφών της περιοχής.

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μακεδονία 
Νομός: Κοζάνης
Γεωγραφικό μήκος: 21,58 o A
Γεωγραφικό πλάτος:40,13 o B
Ημερομηνία κατασκευής:1975
Μέγιστο μήκος:29,480 χιλιόμετρα
Μέγιστο πλάτος: 4,150 χιλιόμετρα
Έκταση: 74 τετραγωνικών χιλιομέτρων
Μέγιστο βάθος:46 μέτρα
Ύψος επιφάνειας:293 μέτρα
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Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτισμός 
στη λίμνη  της  ψυχής  μας

Δραστηριότητες της  ομάδας

Επίσκεψη  στο ΚΠΕ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η ομάδα  μαθητων μαθητών  και  εκπαιδευτικών  
επισκέφτηκε  το ΚΠΕ Καστοριάς   όπου  υλοποίησε  
δραστηριότητες  σχετικά  με  το  πρόγραμμα που  
υλοποιεί  φέτος . Εκεί δόθηκε  η δυνατότητα  να  
γνωρίσουν  την  φυσική λίμνη  της Καστοριάς , να  
μάθουν για  την  σημασία  της  στο  οικοσύστημα αλλά  
και  στην  ανάπτυξη  της  περιοχής . Παράλληλα  
ενημερώθηκαν και  ανίχνευσαν και  μόνοι  τους  τα  
προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  ένα  λιμναίο  
οικοσύστημα που  βρίσκεται  σε  μία  αστική  περιοχή 

Κάναμε   μετρήσεις 

Συζητήσαμε  
και  
αξιολογήσαμε 

Αλλά  και  
μοιραστήκαμε  
αξέχαστες  στιγμές 

ΚΠΕ Καστοριάς (συνέχεια )

Κατασκευάσαμε  μακέτα 
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Κατασκευάζοντας  μακέτα 
Μία  υποομάδα  των  μαθητών  ασχολήθηκε  με  την  
κατασκευή  της  μακέτας  της λίμνης  Πολυφύτου . Αφού  
πρώτα  επισκέφτηκαν  την περιοχή   ξεκίνησαν  από  τον  
αρχικό  σχεδιασμό, επέλεξαν τα  υλικά  που  τελικά  
χρησιμοποίησαν  και  ξεκίνησαν  αυτό  το  δημιουργικό  
ταξίδι . Και  το  αποτέλεσμα  μάλλον ………….  Τους  
δικαίωσε 

Κατασκευάζοντας  μακέτα 

Κοινωνία-προσφορά-ενημέρωση

Περιβαλλοντικό  πρόγραμμα και 
«Νοιάζομαι  και δρώ»
Στα  πλαίσια  τόσο  της  υλοποίησης  του  
περιβαλλοντικού  προγράμματος  αλλά  και  της  
συμμετοχής  του  σχολείου μας  στο  πρόγραμμα 
«Νοιάζομαι  και  δρώ»  για  την  ενίσχυση  του  
εθελοντισμού  στο  σχολείο  η  περιβαλλοντική  ομάδα  
αποφάσισε  να  ασχοληθεί  με  την  οργάνωση  και  
διεξαγωγή καμπάνιας  , με  σκοπό  την  ενημέρωση , 
ευαισθητοποίηση  αλλά  και  ενεργοποίηση  των  πολιτών  
σχετικά  με  την  προστασία  της  ορνιθοπανίδας  της  
λίμνης Πουφύτου . 

Οι  μαθητές  μέσα  από  την  δραστηριότητα  έκαναν  
πράξη  την  έννοια  του  εθελοντισμού  , αντιλήφθηκαν  
τις  δυσκολίες  και  ως  προς  την  οργάνωση  αλλά  και  
ως  προς  το  να  προσεγγίσουν  τους  πολίτες  και  πόσο  
μάλλον  να  τους  πείσουν  να  συνδράμουν  την  ιδέα  
ώστε  να  πολλαπλασιαστεί  και  τελικά  να  δώσει  
καρπούς .
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Όμως  πραγματικά  εντυπωσιαστηκαν  και  πραγματικά  με  
διάθεση  και  πάθος  πρόσφεραν  τα  μέγιστα  στην  οργάνωση  
αλλά  στην  τελική  παρουσία .
Σε  αυτό  το  σημείο  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  κάναμε  
πράξη  ακόμα  μία  ενέργεια  που  είχαμε  αρχικά  σκεφτεί.
Ήρθαμε  σε  επαφή  με  σχολεία  πρωτοβάθμιας και  
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  που  βρίσκονται΄γύρω  από  την  
λίμνη  ώστε  την  επόμενη  σχολική  χρονιά να  
δημιουργήσουμε ένα  άτυπο  δίκτυο  σχολέιων  και  να 
μπολιάσουμε  την  ιδέα  μας  ,για  προστασία  της  
ορνιθοπανίδας  αλλά και βιώσιμη  ανάπτυξη  της  λίμνης  
Πολυφύτου , με  πολλά  μέλη  και  όλοι  μαζί  να  ενώσουμε  τα 
χέρια   μας  για  να  σφιχταγγαλιάσουμε  την λίμνη  μας .

Διοργανώνοντας  καμπάνια-προετοιμασία

Έτοιμοι … για  την  καμπάνια
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Στις φωλιές των πουλιών…. Στο Γυμνάσιο Σερβίων

Στο Δημαρχείο Σερβίων
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα και 
Ευρωπαϊκά προγράμματα 
Την  φετινή   σχολική  χρονιά  και  για  πρώτη  φορά το  
σχολείο  μας  συμμετείχε  και  υλοπίησε  πρόγραμμα  στα  
πλαίσια  της  ευρωπαϊκής  δράσης  Teachers4Europe .
Έτσι  συνδυάσαμε  τις  δύο  δράσεις με  τέτοιο  τρόπο  που  να  
αλληλοσυμπληρώνονται  και  οι  μαθητές  να  αποκτήσουν  
μία  σφαιρική  γνώση  του  θέματος . Επίσης  μπόρεσαν  να  
αναπτύξουν   καλύτερα  τις   δεξιότητες  τους . 
Τελικά  συνειδητοποίησαν  ότι  το  περιβάλλον  είναι  το  κοινό  
μας  σπίτι  και  όλοι   πρέπει  να  το  διαφυλάσσουμε  , αλλά  
και  πόσο  σημαντικό  είναι  να  γνωρίζουμε  τους τρόπους , 
δυνατότητες  αλλά  και   θεσμοθετημένα  όργανα   που 
μπορούμε να  απευθυνθούμε  για  να  βρούμε  λύσεις  .

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 
Teacher’s4Europe
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Επίσκεψη  στο ΚΠΕ  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Επίσκεψη  στο  ΚΠΕ  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Η  περιβαλλοντική  ομάδα  επισκέφτηκε  και  υλοποίησηε  
περιβαλλοντικό  πρόγραμμα  στο ΚΠΕ  Φιλιππιάδας . 
Εκεί ήταν  μία  πολύ  σημαντική  εμπειρία  και  συνέβαλλε  
τα  μέγιστα  στην ολοκλήρωση  του  προγράμματος  μας  
καθώς  οι  μαθητές  ήρθαν  σε  επαφή  με  τρία  
διαφορετικά  υδάτινα  οικοσυστήματα .
ένα λιμναίο        –Λίμνη Ζηρού-
ένα  θαλάσσιο    - τον Αμβρακικό  κόλπο-
ένα ποτάμιο    -τον ποταμό  Λούρο  και  τις  εκβολές  του 

Μελετώντας  στοιχεία  όπως  η  φυσική  -γεωγραφική  
θέση , τον  τρόπο  σχηματισμού , την  δράση  τους  στην  
διαμόρφωση  του  αναγλύφου  αλλά  και  συνδιάζοντας  
στοιχεία  της  ιστορίας ,  της   ανάπτυξης   των οικισμών  
της  περιοχής   ,αντιλήφθηκαν  την  σημασία της  
ύπαρξης  ενός  υγρότοπου  όσον  αφορά  τις  δυνατότητες  
ανάπτυξης  μίας  περιοχής  

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας
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Μία  εικαστική  δημιουργία 
Η  παρακάτω  εικόνα  είναι  ένας  πίνακας  ζωγραφικής  
που  τον  εντοπίσαμε  στο  Αρχαιολογικό Μουσείο  της   
Νικόπολης  και  ευχαριστούμε  ιδιαίτερα  το  προσωπικό  
του  μουσείο  που  μας  επέτρεψε  να  το  
χρησιμοποιήσουμε.
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Αξιολόγηση  του  προγράμματος 
Σαν  κατακλείδα  σε  αυτό  το  θαυμάσιο  ταξίδι  οι  μαθητές  
κλήθηκαν  να  απαντήσουν  σε  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης .
Γενικά  θα  μπορούσαμε  να  αναφέρουμε  ότι  το  πρόγραμμα  
υλοποιήθηκε  σε  σημαντικό  βαθμό  αν  λάβουμε  υπ’οψιν  μας  
τα  όσα  είχαμε  σχεδιάσει  και  όσα  τελικά  υλοποιήθηκαν .
Όμως  κοινή  αίσθηση  μαθητών  και  εκπαιδευτικων  είναι  ότι  
φέτος  θέσαμε  τις  θεωρητικές  βάσεις  ενώ  την  επόμενη  
σχολική  χρονιά  θα  μαζευτούμε  πάλι  όλοι  και  ακόμα  
περισσότεροι  για  να  υλοποιήσουμε  τις  ιδεες  μας .

Αξιολόγηση (συνέχεια )
Θα  θέλαμε  να  αναφέρουμε  ότι  σε  αυτό  το  έργο  μας   
μας  βοήθησαν  και  μαθητές από  άλλα  τμήματα  οι  
οποίοι  ενθουσιάστηκαν  από  τις  ιδέες  αλλά  τις  
δράσεις και  την επόμενη  σχολική  χρονιά  έχουμε  έτοιμο  
ένα  φυτώριο  έτοιμο να  ανθίσει   για  να  
μεταλαμπαδεύσει  σε  όλους  τα  ιδεώδη  της 
περιβαλλοντικής  συνείδησης , του  ενεργού  πολίτη , της  
εθελοντικής  δράσης  και  προσφοερας  στο  κοινωνικό 
συνολο


